
BATUMI CONFERENCE & EVENT AGENCY
ul. Sielanki 9a, 02-946 Warszawa
www.batumi-agency.pl

04.07.2020 r.

WARSZTATY ONLINE 

www.szczepieniadoroslych.pl

WARSZTATY

SZCZEPIENIA DOROSŁYCH

Informacje organizacyjne:

Sponsorzy:

Organizator logistyczny:

Rejestracja na stronie www.szczepieniadoroslych.pl

 Opłaty za uczestnictwo (ceny zawierają podatek VAT):

• udział online / członkowie PTW     - bezpłatnie
• udział online / członkowie PTMR   - bezpłatnie
• udział online / lekarze     - 61,50 zł
• udział online / pielęgniarki  - bezpłatnie
• udział online / diagności laboratoryjni     - bezpłatnie
• udział online / studenci     - bezpłatnie

Organizator zapewnia:

Dla lekarzy: 
• udział online w sesjach naukowych i sponsorowanych  

(skierowanych do osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z 6.09.2001 r. - Prawo farmaceutyczne - Dz. U. 2016.0.2142)

• certyfikat uczestnictwa

Dla pozostałych uczestników: 
• udział online w sesjach naukowych
• certyfikat uczestnictwa

PATRONAT MEDIALNY:

SPONSOR WSPIERAJĄCY:

SPONSORZY WIODĄCY:



Szanowni Państwo, 

 Wszystkich zainteresowanych najnowszą wiedzą i praktycznym  
stosowaniem szczepień ochronnych u osób dorosłych serdecznie zapraszamy 
na kolejne warsztaty Polskiego Towarzystwa Wakcynologii organizowane 
wspólnie z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej, które odbędą się  
w formule online dnia 4 lipca 2020 roku.

 Razem przygotowaliśmy dla Państwa atrakcyjny program skupiony 
na praktycznym stosowaniu szczepień osób dorosłych, w tym także szcze-
pieniach pracowników i osób podróżujących za granicę. Wspólnie będziemy 
dyskutować o bieżących problemach realizacji Programu Szczepień Ochron-
nych, także o propagowaniu aktualnej i rzetelnej wiedzy o szczepieniach. 
Interaktywne warsztaty online stanowią okazję do zadawania pytań  
i wyjaśniania Państwa wątpliwości.

 Poprzednie warsztaty naszego Towarzystwa cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, dlatego liczymy, że dzięki ciekawym wykładom przy 
Państwa czynnym udziale wspólnie spędzony czas będzie wartościowym 
doświadczeniem, które przyda się Państwu w codziennej pracy. 

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na warsztaty!

   Serdecznie zapraszamy!

• dr hab. Ewa Augustynowicz – PTW
• dr hab. Hanna Czajka – PTW
• lek. Łukasz Durajski – PTW, Młodzi Wakcynolodzy
• dr med. Małgorzata Koziarska-Rościszewska – Klinika Nefrologii, Nadciśnienia 

Tętniczego i Medycyny Rodzinnej, UM w Łodzi
• dr med. Ilona Małecka – PTW
• prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz – Katedra Immunologii Uniwersytetu 

Jagielońskiego Collegium Medicum
• dr hab. Aneta Nitsch-Osuch – Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego,  

Warszawski Uniwersytet Medyczny
• dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH
• dr med. Joanna Stryczyńska-Kazubska – PTW
• prof. dr hab. Leszek Szenborn – PTW
• dr med. Ewa Talarek – PTW
• prof. dr hab. Jacek Wysocki – PTW

08:45-09:00 Rejestracja 
09:00-09:10 Otwarcie konferencji  
  (dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, dr hab. Ernest Kuchar)
09:10-10:50  Sesja „Zakażenia, których można uniknąć za pomocą   
  szczepień, jako problem osób dorosłych, w tym należących  
  do grup ryzyka“
  Moderatorzy: prof. dr hab. Jacek Wysocki, dr hab. Ernest Kuchar
09:10-09:30  Koronawirus SARS-CoV-2 okiem epidemiologa 
  (dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz)
09:30-09:50 Covid-19. Zakażenia wirusowe a wiek układu odpornościowego 
  (prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz)
09:50-10:10  Zakażenia osób starszych  
  (dr med. Małgorzata Koziarska-Rościszewska)
10:10-10:30 Choroby zakaźne chorych przewlekle i z innymi czynnikami ryzyka  
  (dr hab. Ernest Kuchar)
10:30-10:50 Dyskusja 
10:50-11:10 Sesja sponsorowana 
  Dlaczego pneumokoki mogą być groźne u osób dorosłych  
  w dobie pandemii COVID-19?  
  (prof. dr hab. Jacek Wysocki)
11:10-11:30 Przerwa
11:30-14:10 Sesja „Praktycznie o szczepieniach osób dorosłych”
  Moderatorzy: dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas,  
  prof. dr hab. Jacek Wysocki
11:30-11:50 Szczepienia personelu medycznego i wybranych grup   
  społeczno-zawodowych
  (dr hab. Aneta Nitsch-Osuch)
11:50-12:10 Szczepienia dorosłych z obniżoną odpornością
  (dr hab. Hanna Czajka)
12:10-12:40 Szczepienia ciężarnych 
  (dr med. Ilona Małecka)
12:40-13:00 Szczepienia chorych przewlekle
  (dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas)
13:00-13:30 Propozycja standardu kwalifikacji do szczepień osób dorosłych 
  (prof. dr hab. Jacek Wysocki)
13:30-14:00 Upowszechnianie szczepień osób dorosłych w społeczeństwie  
  (lek. Łukasz Durajski, Młodzi Wakcynolodzy)
14:00-14:10 Dyskusja 
14:10-14:30 Sesja sponsorowana
  Czy krztusiec jest zagrożeniem zdrowia dla dorosłych? 
  (dr hab. Hanna Czajka)
14:30-14:40 Podsumowanie i zakończenie konferencji
  (dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, dr hab. Ernest Kuchar)
15:30-17:00 Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

dr hab. Ernest Kuchar
Przewodniczący  

Polskiego Towarzystwa  
Wakcynologii

dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas 
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